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Onderwerpen

• Aanleiding aandacht voor soft controls
• Wat zijn soft controls?
• Hoe werken soft controls?
• Soft controls vaststellen en verbeteren: soft control scan en toolkit
• Vijf dimensies
• Rapportages
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Wat zijn Soft Controls?

Hard Controls Soft Controls
Rationeel handelen Intuïtief handelen

Rapporteren en meten Leren en vertrouwen

Handboeken en procedures Eigen verantwoordelijkheid

Organisatiestructuur Organisatiecultuur

Opstellen regels, taken en bevoegdheden Aanspreken op gedrag, voorbeeldgedrag

Korte termijn Lange termijn

Concreet en meetbaar Abstract en moeilijk meetbaar
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Hoe werken soft controls?

fysiek
(processen, systemen, structuren)

infrastructuur
(missie, strategie, plannen, beleid, procedures)

socio-psychologische processen
(hoe groepen en individuen zich gedragen)

cultureel-dynamische processen
(innerlijke aannames, veronderstellingen, normen en waarden)

Hoe de organisatie is bedoeld

Hoe de organisatie is
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Hoe werken soft controls?

1. Vertrouwen
2. Ethisch handelen & integriteit

3.Motivatie
4.Betrokkenheid

5. Zelfsturend handelen

Houding en gedrag
Medewerkers

Leiderschap Doelen en 
prestaties

Soft Controls



Soft controls vaststellen 
en verbeteren:

soft control scan en 
toolkit



Soft control scan: vijf dimensies
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Drie rapportages

1. Individuele rapportage medewerker

2. Individuele rapportage manager

3. Groepsrapportage
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Individuele rapportage medewerker

Matig. U ervaart dat het matig gaat 
met Soft Controls in het bedrijf 
waar u werkt. Benieuwd hoe u kunt 
helpen om hier verbetering in aan 
te brengen? Kijk bij de scores per 
dimensie. Bespreek uw ideeën en 
zorgen ook met uw leidinggevende.
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Individuele rapportage manager

Het verschil tussen uw huidige en 
gewenste totaalscore is
minimaal. Dat wil zeggen dat het 
beeld van nu overeenstemt met uw 
gewenste beeld. Bekijk ook de 
verschillen per dimensie en de 
toolkit met adviezen!
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Groepsrapportage



Vindplaats 
soft control 
scan en soft 
control toolkit
• Link naar website Hogeschool 
Rotterdam: www.hr.nl/softcontrols

http://www.hr.nl/softcontrols


Bedankt voor uw aandacht

Soft Controls: 
een harde noodzaak



Hartelijk dank voor uw komst

en tot ziens bij ons

Behavioral Risk Congres 2022



Thursday 7 April 2022
 Euroclear, BRUSSELS 

Thema
“Combating Financial Economic Crime”

Donderdag 16 juni 2022
Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Thema
“De rol van de poortwachter anno 

2022, publieke versus private sector”

Eind maart 2022
 Provinciehuis te Utrecht 

Lokaal Bestuur

Thema
“Duurzaamheid en Nieuwe Energie”




